
EJL i arenduskomisjoni koosolek

28.10.2013

Koosolek algas kell 16.00, Vopak E.O.S.i kontoris

Osalesid:  Andrus Poksi, Lauri Väinsalu, Paavo Pettai, Piret Salmistu, Arnout Lugtmeijer

Puudusid: Tiit Pruuli, Jaanus Tamme

Komisjoni liikmed arutlesid EJLi tegevuspõhimõtete ja organisatsiooni üle, avaldati esmaseid 
nägemusi ja arvamusi.

Pikema kogemuste jagamise ja arutelu tulemusel leiti peamised kitsaskohad:

1. Olemasolev struktuur on pigem vaid klubide organisatsioon, inimeste ehk purjetajate endani 
organisatsioon ei jõua, kui siis vaid koondise tasemel.  Tavapurjetajaga ei ole liidul suuresti 
mingit sidet. 

2. Organisatsiooni tegevaparaadi nõrk ülesehitus ja mehitatus on ebapiisav tegelema nii 
administratiivse poolega kui ka koondise tegevuste juhendamisega  samal ajal.  Ära tehakse 
miinimumprogramm, kuid nähtavaks arenguks on see ebapiisav. Liiga vähe inimesi ja 
tegevusi. Kui see ei muutu, ei muutu purjetajate jaoks midagi.

3. Olümpiakoondisel  puudub täna tegelikult peatreener, kes koondisega süsteemselt tegeleks.

Struktuuri  ja tegevuste mõttes toodi heaks näiteks Eesti Jalgpalli Liitu Eestis.

Organisatsiooni nimevahetus

Kuna EJLi novembrikuu Liidupäeva üheks päevakorra punktiks on organisatsiooni nimevahetuse 
küsimus, siis arutleti ka selle üle. Leiti, et nimevahetuse ettevalmistus on olnud rutakas ja ebapiisav 
ning seda pole piisavalt kommunikeeritud – see tuleks edasi lükata maisse. 

• Millised eelnevad tegevused selleks teha, et auditoorium saaks selgeks, mis nimevahetusega 
muutub. 

• Nimevahetuse protsessi osad: eeltöö, logo variantide ettevalmistus, esitlemine klubides, 
pressiteated. 

• Peaks olema – why? When? What?- presentatsioon, eeltöö tuleb ära teha. 
• Logo peab olema otsuse ajal valmis, et saada avalikkuse tähelepanu. 
• Nimevahetus peab puudutama organisatsioonilisi küsimusi – mida see annab purjetajatele, 

auditooriumile ja organisatsioonile?
• Otsuse väljakuulutamise põhimõte - Use the momentum – timing should be right.

See on liiga tähtis küsimus, et seda hetkega otsustada. Komisjon leidis, et tuleb moodustada töörühm 
selle muutmiseks ja Paavo lubas selle tööd kindlasti vajadusel osaleda. Praegu puudub selge sõnum ja
selle selgitamine nii klubidele kui ka tavapurjetajatele.  Peab olema rohkem sõnumit ja sisu 
nimevahetuseks.

Järgmine koosolek toimub 11. novembril kell 16.00 Vopak EOS kontoris Pirita teel (Hawaii Expressi 
majas).



Protokollis: 

Piret Salmistu


